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Z á p i s 
ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek 
a Ing. Matoušová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 
dále též jen „radní MČ“); 

 
p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního výboru ZMČ, 
p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 
pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 
p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 
pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

 
Host:  pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
Zapisovatelka: pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

116. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 13:50 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ, radní MČ p. Ing. Šašek 

svůj pozdější příchod předem řádně omluvil. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostu MČ p. Nepila. 
  

Rada MČ schválila místostarostu MČ 
p. Nepila ověřovatelem zápisu ze své 
116. schůze jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 116. schůze Rady MČ: 
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  1. Schválení zápisu ze 114. schůze Rady městské části Praha 8 konané 
dne 18. června 2018 (str. 5) 

  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Rustonka Court na pozemcích 
parc. č. 763/18, 763/67, 763/70, 763/80, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 
(při ul. Švábky) (str. 5) 

  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Bytový soubor U Čechie 
na pozemcích parc. č. 693/125, 722/5, 722/6, 722/9, 729/3, všechny 
na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Sluncové) (str. 6) 

  4. Návrh uzavření Dodatku č. 4 ke "Smlouvě o provozování Karlínských 
farmářských trhů" uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací 
Food Event s.r.o. (str. 6) 

  5. Návrh poskytnutí dotací (mikrograntů) z rozpočtu Městské části Praha 8 
na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 pro rok 2018 
(k usn. č. Usn RMC 0076/2018 a č. Usn RMC 0220/2018) (str. 7) 
Materiál k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

  6. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" 
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 
Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 
181 00 Praha 8 (str. 2) 

  7. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměn ředitelům škol s právní subjektivitou 
zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 
významných pracovních úkolů ve 2. čtvrtletí 2018 (str. 9) 

  8. Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, 
Zenklova 52, paní Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. (str. 10) 

  9. Návrh ukončení nájemního vztahu mezi Servisním střediskem pro správu 
svěřeného majetku Městské části Praha 8 a panem Bohumilem Krejčím (str. 10) 

10. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2018 
až 2022 (materiál pro ZMČ) (str. 2) 

11. Různé 
A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí 

Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 
(str. 12) 

B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, 
místostarostů městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části 
Praha 8 (dále jen „radní MČ“) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, 
včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších 
fyzických osob (str. 13) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 9, 10 až 12) 
12. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 13) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C10“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dodávkách a provedení 

prací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace 
veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace" (str. 7), 
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ozn. „C11“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 
č. Usn RMC 0036/2018 a č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) 
(str. 8), 

 
ozn. „C14“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 153, prostor č. 508, na k. ú. Karlín 
a na adrese Křižíkova 41, 186 00 Praha 8 (str. 8) 

a 
ozn. „C15“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Projektová dokumentace – Výstavba Nové 
scény Divadla Karla Hackera" (str. 9), 

 
Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 10. bodu 

pořadu jednání, byl projednán následující materiál, předložený k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 

 
ozn. „C“ Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace 

a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění 
"Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 
(k usn. č. Usn RMC 0294/2018) (str. 10), 

 
ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 532, prostor č. 508, na k. ú. Střížkov 
a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8 (str. 10), 

 
ozn. „C2“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 
do správy Městské části Praha 8 –  pozemku parc. č. 9 o výměře 198 m2, 
vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10), 

 
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku parc. č. 449/1 

na k. ú. Karlín, obec Praha, za účelem oplocení staveniště při ulici 
Křižíkova (str. 11), 

 
ozn. „C4“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově 
bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 
180 00 Praha 8 (str. 11), 

 
ozn. „C5“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení 

pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 11), 

 
ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dodatku č. 18" k "Pojistné smlouvě č. 1516286976" 

s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených do správy Městské 
části Praha 8", mezi akciovou společností Generali Pojišťovna a. s., 
a Městskou částí Praha 8 (str. 11), 
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ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 605, čp. 625, na k. ú. Karlín 
a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 11), 

 
ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva náměstí Dr. Holého 17, 
Praha 8, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 
požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 1059, 
prostor č. 601, na k. ú. Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava 
Holého 1059/17, 180 00 Praha 8 (str. 12), 

 
ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového 
vedení elektrické energie 1 kV na pozemcích parc. č. 585/61, 585/53, 
585/75, 827/308 a 827/309, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 4), 

 
ozn. „C12“ Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 
(VŘ ze dne 20.06.2018) (k usn. č. Usn RMC 0470/2017) (str. 12) 

a 
ozn. „C13“ Návrh uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 
(k usn. č. Usn RMC 0405/2017, č. Usn RMC 0286/2012, 
č. Usn RMC 0508/2011, č. Usn RMC 0081/2013, č. Usn RMC 0300/2017, 
č. Usn RMC 0425/2014, č. Usn RMC 0138/2014 
a č. Usn RMC 0464/2013) (str. 12). 

 
Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že stahuje z projednávání 

na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 10. bod navrženého pořadu jednání. 
 
Místostarosta MČ p. Nepil přítomné informoval, že stahuje z projednávání 

na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 6. bod navrženého pořadu jednání 
a materiál ozn. „C9“. 

 
Během projednávání pořadu jednání se na schůzi RMČ dostavil radní 

p. Ing. Šašek. 
 
K navrženému pořadu jednání 116. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 
 

Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 116. schůze schválila jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 1 
Schválení zápisu ze 114. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. června 
2018 
 

K zápisu ze 114. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. června 
2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 114. schůze, 
konané dne 18. června 2018, schválila. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro schválení, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 2 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Rustonka Court na pozemcích 
parc. č. 763/18, 763/67, 763/70, 763/80, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 
(při ul. Švábky) 
 
Přizvaná: pí Jiřinská v zastoupení pí Ing. Zikmundové, pověřené vedením oddělení 

architekta městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV) ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0338/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 3 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Bytový soubor U Čechie 
na pozemcích parc. č. 693/125, 722/5, 722/6, 722/9, 729/3, všechny na k. ú. Karlín 
v Praze 8 (při ul. U Sluncové) 
 
Přizvaná: pí Jiřinská v zastoupení pí Ing. Zikmundové, pověřené vedením OAMČ 

OÚRV ÚMČ 
 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0339/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 proti přijetí návrhu,  
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh uzavření Dodatku č. 4 ke "Smlouvě o provozování Karlínských farmářských 
trhů" uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Food Event s.r.o. 
 
Omluvený: p. Kálmán, pověřený vedením odboru sportu, kultury, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 
 
Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA Solomonová. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0340/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 5 
Návrh poskytnutí dotací (mikrograntů) z rozpočtu Městské části Praha 8 
na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 pro rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0076/2018 a č. Usn RMC 0220/2018) 
 

 
Materiál uvedla radní MČ pí Ing. Matoušová, která požádala o přiložení zápisu 

z komise k tomuto bodu. 
V diskusi vystoupili pp. Ing. Matoušová a JUDr. Vašák. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0341/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 11 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření 

"Smlouvy o dodávkách a provedení prací" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Revitalizace veřejného prostranství Palmovka - mobiliář 
a založení vegetace". 
Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ 

   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0342/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
3 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C11

“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0036/2018 a č. Usn ZMC 001/2018) (informace 
pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili pp. Ing. Matoušová, PhDr. Ing. Fichtner, MBA 

a Ing. Židovská. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0343/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 153, prostor č. 508, na k. ú. Karlín 
a na adrese Křižíkova 41, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0344/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C15

“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" 
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektová dokumentace – 
Výstavba Nové scény Divadla Karla Hackera". 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 
 p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0345/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 7, 8, 9, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C12, C13. 
 

Z 8 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
7 pro přijetí návrhů, 

                           1 se zdržel hlasování. 
 
 
K bodu 7 
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměn ředitelům škol s právní subjektivitou 
zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 
významných pracovních úkolů ve 2. čtvrtletí 2018 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0346/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 8 
Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, 
paní Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0347/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 9 
Návrh ukončení nájemního vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného 
majetku Městské části Praha 8 a panem Bohumilem Krejčím 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0348/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
„C“  Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace 

a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění 
"Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 
(k usn. č. Usn RMC 0294/2018) - Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, 
MBA 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0349/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 „C1

“   Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve 
vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8 – čp. 532, prostor č. 508, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, 
182 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0350/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C2

“  Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy 
Městské části Praha 8 –  pozemku parc. č. 9 o výměře 198 m2, 
vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál pro ZMČ) - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0351/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C3
“   Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku parc. č. 449/1 na k. ú. Karlín, 

obec Praha, za účelem oplocení staveniště při ulici Křižíkova - Místostarosta 
MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0352/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 „C4

“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je 
součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8 - 
Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0353/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C5

“  Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení 
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0354/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C6

“ Návrh uzavření "Dodatku č. 18" k "Pojistné smlouvě č. 1516286976" 
s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených do správy Městské 
části Praha 8", mezi akciovou společností Generali Pojišťovna a. s., a Městskou 
částí Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0355/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C7

“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 – prostor č. 605, čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese 
Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0356/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C8
“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva náměstí Dr. Holého 17, Praha 8, uzavřené 
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 1059, prostor č. 601, na k. ú. Libeň 
a na adrese náměstí Dr. Václava Holého 1059/17, 180 00 Praha 8 - 
Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0357/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C12

“ Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější 
nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (VŘ 
ze dne 20.06.2018) (k usn. č. Usn RMC 0470/2017) - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0358/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 „C13

“ Návrh uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 
na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 
č. Usn RMC 0405/2017, č. Usn RMC 0286/2012, č. Usn RMC 0508/2011, 
č. Usn RMC 0081/2013, č. Usn RMC 0300/2017, č. Usn RMC 0425/2014, 
č. Usn RMC 0138/2014 a č. Usn RMC 0464/2013) - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0359/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 11 A) 
Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady 
městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 
 

Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena. 
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K bodu 11 B) 
Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů 
městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu 
městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 
nebo dalších fyzických osob 
 
Starosta MČ p. Petrus – přítomné informoval, že úřadu městské části byly doručeny 

dvě petice, „Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8“ a „Nesouhlas se záměrem 
pronajmout část pozemku p. č. 2543 o výměře 125 m2 v k. ú. Kobylisy firmě 
Třeboradická s.r.o. IČO 274 84 572“, které byly řešeny v příslušných komisích. 

 
Rada MČ po projednání vzala 
informaci na vědomí. 

 
Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
 
 
K bodu 12 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin“. Současně připomněl, 
že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní 
schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 
 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 
dne 8. srpna 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 
i přísedícím za jejich aktivní účast a 116. schůzi Rady MČ ve 14:04 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0338x/2018 až Usn RMC 0359/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
Radomír   N e p i l 

místostarosta Městské části Praha 8 
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